
A MACH 3 FLASH lámpatestcsaládot épületek, épületrészletek dísz-
világítására fejlesztették ki. 
A lámpatestház présöntött ötvözött alumíniumból készül. Az elektonikus
működtető szerelvények a lámpatestházon belül, termikusan elválasz-
tott szerelvénytérben találhatók. Az elektromos csatlakozás PG13,5-es
tömszelencén keresztül történik.
Fényforrásai 36 x 1 W teljesítményű RGB vagy fehér LED-ek, amelyek 
számára a lámpatestház kivételes védelmet (IP67) nyújt a külső
hatások ellen. A lámpatest sugárzási szöge 140°. Optikai lencsés 
maszk kiegészítő segítségével a sugárzási szög lecsökkenthető, azaz a 
felhasználási területet jelentősen ki lehet szélesíteni (kiemelő világítás).

The MACH 3 FLASH luminaire family is intended for decorative 
illumination of buildings and architectural details. 
The body is made from die-cast aluminium. The inductive ballast can be 
found inside the luminaire body, in the thermally separated gear box. 
The electrical connection is made through cable gland PG13.5. 
For the 36x1W RGB or white LEDs used inside, the luminaires give 
outstanding protection (IP67) against the outdoor influences. The beam 
spread of the luminaire is as high as 140°. As an accessory, a mask 
with optics lens can be decreased this beam angle, it means that the 
applications can be considerably widened (e.g. with highlighting tasks).

MACH 3 FLASH 

Kiegészítôk/Accessories

Típus Tömeg Cikkszám 
Type Mass (kg) Product Code

50920   24° lencse/lens 0.45 1-29-99-0048
50927   60° lencse /lens 0.45 1-29-99-0049

Méretek/Dimensions

Mûszaki adatok/Technical Data

230V IP67

1m
1 0.0165.5LED

Típusválaszték/Available Types

Típus Fényforrás Méretek Tömeg Termékkód
Type Light Source Dimensions Mass Product Code

(mm) (kg)

Szimmetrikus tükör/symmetric mirror
MACH 3 Flash RGB 36x1W RGB LEDs 379x246x116 5.1 1-29-17-0001
MACH 3 Flash White 36x1W fehér/white LEDs 379x246x116 4.8 1-29-17-0002

MACH 3 FLASH
fényvetôk mûködtetôvel

floodlights with controlgear
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